Temperature Screening Kiosk (Pedestal Unit 1.4m) [IC-TEMPSCAN]
Med hjälp av denna temperaturskanner kan Ni enkelt kontrollera temperaturen på anställda,
besökare och stundeter som vistas på arbetsplatsen.
Detta för att skapa en tryggare arbetsmiljö.
Då COVID-19 viruset uppvisar symptom som feber kan Ni med denna kontrollera
personerna som vistas i lokalen snabbt och enkelt utan personlig kontakt.
Genom infraröd värmeavbildning får Ni ett snabbt och exakt svar, på bara 1 sekund,
som hjälper Er att upptäcka om någon kommer in i lokalen med förhöjd temperatur.
Skulle en person skanna för hög temperatur säger skannern ifrån och börjar larma.
Terminalen säger ifrån om förhöjd temperatur visas vid skanning.
Ni väljer själva vart Ni ställer enheten/enheterna för att på bästa sätt se
till att ingen med förhöjd temperatur kommer in i Era lokaler.
Kontaktlöst genomförande för att ta temperaturen
minskar spridning av bakterier och virus.
Temperaturskannern är CE-certifierad med en noggrannhet på +- 0,5 grader Celsius.
Temperaturtröskeln kan ställas in, rekommenderas att ligga på 37,3 grader Celsius.
Enheten är Wifi och LAN ansluten. Den kan räkna antalet skannade temperaturer
så Ni kan föra statistik på godkända och icke godkända skanningar.

Automatic Free-Standing Hand Sanitiser Dispenser [M-HS-AUTOSTAND]
Den automatiska fristående sanitetsenheten är den perfekta lösningen och komplementet till
temperaturskanningsenheten som vi tillhandahåller. Genom denna sanitetsbehållare kan anställda,
besökare och studenter enkelt och kontakfritt desinficera sina händer för att minska spridningen
av bakterier och virus. Detta gör att Ni kan upprätthålla en god hygien i era lokaler.
Enhetens kapacitet 900 ml
Krävs 8st AA-batterier (batterier ingår i stativet)

Säkerhetsutrustning för bakterier och virus
Vi tillhandahåller även utrustning för att skydda Er och omgivningen.
Det är just nu ännu viktigare att skydda sig mot bakterier och virus.
Därför erbjuder vi munskydd, handskar, handsprit och korthållare som underlättar och hjälper
till att minska smittspridningen av bakterier och virus.

